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Biljartvereniging OBIS – De Magneet
Opgericht d.d. 8 januari 1964
Koninklijk goedgekeurd d.d. 19 februari 1975
Adres: Kerkweg 64 A 1961 JE Heemskerk
: 0251 – 243458
Erelid: Jaap Bregman

Initiator tot oprichting van OBIS
Lid van verdienste: Henk Lammers

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter: W Koelman Nielenplein 24-28

Wim 1961 NV Heemskerk
: 0251-239672

Vice-voorzitter- A Jager Breedweerlaan 96
Secretaris: Anne 1963 BP Heemskerk

: 0251-245292
Penningmeester: H.C. Palm Mozartstraat 86A

Henk 1962 AD Heemskerk
: 0251-232838

Hoofdwedstrijdleider:H.P. Lammers Rijksstraatweg 167
Henk 1969 LE Heemskerk

: 0251-232838
Hoofd Jeugdzaken: J. Ripke Ln. der Mensenrechten 8

Jaap 1945 ET Beverwijk
: 0251-249031

Gebouw en materiaal:P.P.M. Visser Zevenhoeven 105
Paul 1963 SE Heemskerk

Barbeheer: N. de Groot Communicatieweg 13
Nico 1967 PR Heemskerk

: 0521-528441

Samenstelling bestuur de Magneet:
Voorzitter: Jeroen Gosselingk Secretaris: Dennis Ripke
2e Voorzitter : Robin Klaver 2e Secretaris: Robin Klaver
Wedstrijdleider: Sander Gosselink
Begeleiders/trainers: Jaap Bregman, Hans Gosselink,

Jan Keus en Piet Liefting
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Beste clubgenoten,

Wachten duurt lang, maar nu hebben we dan eindelijk goed nieuws. Het oude
gebouw is verkocht en zal voortaan gebruikt worden voor kinderopvang.
Van deze last zijn we nu dus af. Over de verdere afhandelingen houden wij jullie op
de hoogte d.m.v. een nieuwsbrief.

De P.R.-mensen hebben ons clubblad in een nieuw jasje gestoken. Wij zijn er zeer
content mee en hopen dat jullie dat ook zijn. Joop en George prima werk, ga zo
door!

Het seizoen draait inmiddels op volle toeren en wij hopen dat iedereen zich in de
nieuwe accommodatie thuis voelt. Degenen die nog ideeën of suggesties hebben
kunnen deze kenbaar maken aan het bestuur.

Jammer genoeg is onze penningmeester Henk Palm nog steeds niet helemaal de
oude. Wij hopen dat Henk snel weer aan het biljarten raakt, want daar gaat het toch
om.
Henk, kop op en van harte beterschap!
Enige weken terug hadden wij op de donderdagavond een mooie verrassing: wij
zagen Piet Noordermeer met zijn vrouw Marie Louise verschijnen. Wij hopen dat
Piet en zijn vrouw nog vele jaren bij ons mogen vertoefen.
Een andere verrassing deze avond was voor Willen van Weert.
Hij kreeg de zilveren speld aangeboden vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap.
Inmiddels is Kees Beentjes geopereerd en wij hopen dat hij het tweede rooster er
weer bij zal zijn. Kees, van harte beterschap!

De eerste finales hebben ook al weer plaatsgevonden. Ed Beentjes had zich
geplaatst bij de derde klas bandstoten klein. Helaas eindigde hij niet bij de eerste
drie, maar Ed volgend jaar beter.
In de rechtstreekse finale eerste klas driebanden klein deden Piet v/d Meij, Jos
Roekens en Cor de Heer mee. Hier mochten wij Cor huldigen met het
kampioenschap. Hij gaat nu gewestelijk spelen op een zeer vriendelijke locatie te
weten Benningbroek. Hij zal op 24, 25 en 26 november kunnen rekenen op vele
supporters van OBIS.
De Magneet laat zich dit jaar ook weer goed zien, Jaap Ripke schrijft hierover
verderop in het clubblad meer.



Inleveren copij tot 11 januari 2001

4

Ondertussen heeft ook de activiteitencommissie niet stil gezeten. Zij organiseerden
de eerste klaverjasavond op zat. 28 oktober j.l.. Het was een zeer geslaagde avond
waarbij zo’n 60 mensen aanwezig waren.
Zij maakten er met z’n allen een zeer gezellige avond van.
Gerard en Cor bedankt voor jullie inzet en wij hopen meer van jullie te horen.

Bij deze willen wij graag Arie Diemeer bedanken voor de verse bloemen en plantjes
die hij in samenwerking met Ben de Ruiter verzorgt. De tafeltjes zien er met het
verse groen goed uit. Uiteraard ook Ben bedankt voor alle inzet om het gebouw in
prima staat te onderhouden. Wij hopen dat iedereen er aan mee zal werken om er
voor te zorgen dat het zo netjes blijft. Bij voorbaat dank!
Verder willen wij ook de sponsors bedanken, bij eventuele nieuwe aankopen zullen
wij zeker aan hen denken.
Dan nu nog enkele punten waar we jullie graag aan willen herinneren:
Vergeet je tel- en schrijfbeurten niet, dat voorkomt boze gezichten en
schorsingen.
Mensen die hun contributie en P.K.’s nog niet betaald hebben, zorg hier
a.u.b. voor zodat wij als bestuur daar niet achteraan hoeven te zitten.

Zo, dat was het voor dit jaar. Het bestuur wenst iedereen veel biljartplezier en doe je
best in de voorwedstrijden; wij hopen jullie nog in een of andere finale tegen te
komen.!
Ook wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen aangezien het volgende
clubblad pas weer in februari 2001 verschijnt. Mochten er tussendoor nog
belangrijke berichten of mededelingen zijn dan laten wij jullie dat door
middel van een nieuwsbrief weten.

Met vriendelijke groeten,

Jullie voorzitter, W. Koelman
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Mag ik mij even voorstellen.

Als je als nieuw lid een tijdje bij OBIS meedraait, sta je natuurlijk te trappelen om
je bij de rest van de OBIS-familie voor te stellen. Althans dat ligt voor de hand zou
je zeggen, maar niets is minder waar.

Niet iedere nieuweling wil en kan zichzelf profileren via het clubblad.
Sommigen hebben moeite om iets te verwoorden of op schrift te zetten. Daar is
natuurlijk begrip voor op te brengen. Gelukkig zijn er nog een aantal mensen die
wat gemakkelijker met pen en papier om kunnen gaan en hebben
de redactie blij gemaakt met hun persoonlijke bijdrage voor het clubblad!

Dit zijn de nieuwe OBIS-gezichten die spontaan hebben gereageerd op een aantal
vragen!

Sjaak Reuzenaar Gert Schoehuijs Theo Wouters

Dan volgt hier een interview met een aantal nieuwelingen die inmiddels met
glans de ballotageperiode zijn doorgekomen!!

Wil je je even voorstellen.
Sjaak: Mijn naam is Jacobus Johannes Reuzenaar (roepnaam Sjaak) en

geboren op 30 maart 1939.
Gert: Mijn naam is Gert Schoehuijs, wonende te Heemskerk op de Willem

van Velsenstraat 57. Ik ben 31 jaar jong. Mijn vrouw heet Joke, 8
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januari 2000 vader geworden van een meisjestweeling, Nikki en
Julia.
Trasportonernemer van beroep.

Theo: T.K. Wouters
Heb je vroeger/eerder bij een biljartvereniging gespeeld?

Sjaak: Ja
Gert: Voorheen jeugdlid van de Magneet geweest.
Theo: Ja, Onder Ons Beverwijk.
Waarom heb je voor de club OBIS gekozen?

Sjaak: Omdat de club OBIS een vooruitstrevende vereniging is, die tevens
aangesloten is bij de KNBB.

Gert: Nog veel bekende gezichten en een ontzettend leuke vereniging. Het
was lekker dichtbij. Samen met Ron de Ruijter opgegeven

Theo: Dicht bij huis.
Wat was je eerste indruk toen je het OBIS-gebouw binnen kwam?

Sjaak: Dat het er sfeervol en goed aanvoelt
Gert: Hier is goed over nagedacht en het ziet er ook spatzuiver uit, mijn

complimenten!
Theo: Mooi.
Wat vind je van de sfeer in het algemeen?

Sjaak: De sfeer. In de paar keer dat ik aanwezig ben geweest, was redelijk
tot goed.

Gert: Prettige sfeer, vooral op dinsdag (regelmatig langs geweest in oude
complex).

Theo: Nog geen mening. Pas lid.
Wat is op dit moment jouw moyenne? Ben je daar tevreden mee?

Sjaak: 1,70 Nee Moet beter worden.
Gert: Tussen de 1,00 en de 1,50. Wil beter leren spelen.
Theo: 1,80 Ja.
Heb je zelf al eens iets georganiseerd binnen de biljartsport? (ik

denk hierbij aan toernooien of evenementen e.d.)

Sjaak: Ja. Wedstrijdleider van diverse toernooien en van kampioenschappen
van de KNBB.

Gert: Neen.
Theo: Neen.
Zou je in de toekomst binnen de vereniging een aktieve rol willen of

kunnen vervullen
Sjaak: Indien ik er tijd voor heb, dan ben ik wel beschikbaar.
Gert: Misschien, hangt een beetje van mijn werk af (transportwereld heeft
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geen vaste werktijden).
Theo: Wil wel, maar kan niet.
Wat vind je van het assortiment aan drankjes en hapjes in ons

clubgebouw? En wat vind je van de prijzen?
Sjaak: Dat vindt ik goed en de prijzen zijn redelijk.
Gert: Lekker en niet duur!
Theo: Nog geen mening.
Vind je het ook een verworven verplichting dat je tijdens jouw partij een

consumtie aanbiedt aan je tegenstander, schrijver en teller?
Sjaak: Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken, want je kan niet in

iemands portemonnee kijken.
Gert: Ik vind het eigenlijk een schande als je de arbiters niets te drinken

geeft, dit geldt helemaal bij toernooien waar deze mensen vaak
vrijwillig voor de spelers aan mee werken!

Theo: Ja.
Ben je van plan om buiten de clubavond om je in te schrijven voor

persoonlijke kampioenschappen in het district?
Sjaak: Ja.
Gert: Waarschijnlijk wel.
Theo: Neen.
Wat vind je van de ballotagelijst, denk je dat je erdoor komt?

Skaak: De ballotagelijst is nodig, zodat de leden zelf kunen beslissen of een
nieuw lid bij de vereniging past. Als het aan mij ligt wel maar dat
hangt van de leden af.

Gert: Vreemd en toch ook weer niet. Je bent afhankelijk van wat anderen
van je vinden of denken te vinden. Denk er zelf wel doorheen te
komen (ben een gezellige gozer, ahum, ahum).

Theo: Geen idee!
O.B.I.S. betekent: Ook Biljarten Is Sport! Doe jij iets aan

conditiesport/trainingen?
Sjaak: Weinig.
Gert: Ik doe aan TRANsport!!!!
Theo: Neen
Heb je buiten het biljarten ook andere hobby‘s?

Sjaak: Fietsen.
Gert: Internet, films en muziek.
Theo: Neen.
Heb je tijdens een partij wel eens een vreemde of komische situatie

meegemaakt?
Sjaak: Alleen een nare ervaring. Dat was omdat een speler tijdens het
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biljarten onwel werd en overleed.
Gert: In het oude gebouw juichte iemand dat hij had gewonnen en stak zo

zijn keu in het plafond. Dat was een komisch gezicht.
Theo: Ja hoor.
Wat eet je het liefst?

Sjaak: Vis en vlees.
Gert: Alles, behalve groentekolen.
Theo: Alles.
Als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou jij dan bij de club OBIS

willen veranderen?
Sjaak: Nog geen idee.
Gert: Volgend jaar nog maar eens vragen.
Theo: Nog geen idee, te kort lid.

Graag wil de redactie, ook namens het bestuur, je bedanken voor de spontane
antwoorden die je hebt gegeven op dit interview. Zo kan een ieder een kleine
indruk krijgen van wat voor vers vlees OBIS in de kuip heeft gekregen!
Natuurlijk beb je lang niet het achterste van je tong laten zien, maar daar
komt men in de loop van de tijd vanzelf wel achter.

Nogmaals bedankt voor je inbreng!!

Graag willen wij Wim van Tunen bedanken voor zijn bijdrage in ons vorige
clubblad. Hij heeft daarin op een leuke komische manier en in verhaalvorm
zichzelf als nieuweling aan ons voorgesteld. Fantastisch Wim!!
De redactie.

FRANKRIJK

Heel veel Nederlanders, waaronder ook biljarters van OBIS, gaan op vakantie naar
Frankrijk.
Dit schittterend en veelzijdig land met zijn moeilijke maar ô zo mooie taal, wordt
niet altijd begrepen.
Onderstaand een kleine handleiding voor U als de onbegrepen fransman
onderstaande gebaren maakt:
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Als ,n Fransman met de vinger naar het voorhoofd wijst (tekening 1), hoeft
u hem niet terstond een muilpeer te verkopen.

Hij geeft daarmee niet aan dat uw ,bovenkamer, chaotisch is ingericht,
maar dat u een slimme vogel bent

Edoch, als hij de vinger tegen de slaap zet (ons gebaar voor koppie
koppie), verklaart hij u voor gek!

,t Is maar dat u het weet……………………….

BréJa
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Schone ballen………………..
Die houdt van netjes!

De biljartballen moeten voor de aanvang van de partij schoon gemaakt zijn.
Toen ik tijdens een kursus zei tegen een leerlinge:

“Jij speelt met de bal zonder stip en ik speel met de bal met stip”.
Gaf ze als antwoord:

”Dat is heel aardig van u dat u mij de schone bal geeft”!
BréJa

Geweldige prestatie van good-old Jan Burger

In een teamcompetieiepartij van de recreanten heeft de 84-jarige Jan Burger een
bijzondere overwinning behaald!!!
Met een serie van 33 en in 9 beurten maakte Jan de te maken 56 caramboles uit en

dat betekende dat Jan met een gemiddelde van 6.22 speelde!!!!
Een bijzonder compliment aan de nestor van onze
vereniging is zeker op zijn plaats.

Ga zo nog jaren door Jan!

Je dient als voorbeeld voor ons allen!!!

o
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Aan de niewe leden van onze vereniging,

Onze biljatrvereniging O.B.I.S. (Ook Biljarten Is Sport) is een bij de Bond
aangesloten vereniging met alle leden. Hier wordt bondscontributie voor betaald en
dat doet de vereniging
De bond is de

“KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
BILJARTBOND”

en is gevestigd in Nieuwegein.

De Bond geeft maandelijks een biljartorgaan uit, geheten “TOTAAL
BILJART”….
Onze vereniging heeft een verplicht abonnement voor 3 bestuursleden. Op de
leesplank in ons gebouw kan ieder lid dit blad inzien.

De Bond is verdeeld in 4 gewesten j.l.: gewest Midden-Nederland, gewest Noord-
Oost Nederland, gewest Zuid Nederland en gewest West-Nederland, waarvan het
gewest West Nederland is verdeeld in Noord en Zuid. (De reden hiervan komt door
de grote steden Rotterdam, den Haag en Amsterdam).

De gewesten zijn verdeeld in districten. In het gewest West-Nederland, afd. Noord
zit ons district Alkmaar e.o.. Dit district omvat de plaatsen Bergen, Heerhugowaard,
Alkmaar, Heiloo, Castricum, Heemskerk en Akersloot, evt. Uitgeest.

Het district Alkmaar e.o. geeft het districtsorgaan “ ENTREE” maandelijks uit en
U ontvangt als lid van OBIS dit blad.
Hier wordt o.a. het volledige wedstrijdrooster in vermeld. U kunt ook jaarlijks
deelnemen aan de districtswedstrijden, zowel persoonlijk en als team. Informeer
hierover bij Uw wedstrijdleider c.q. bij de hoofdwedstrijdleider van onze
vereniging.
Bij persoonlijke wedstrijden speelt U voorwedstrijden. Behoort U tot de 8 besten,
dan speelt U districtsfinale.
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Wordt U kampioen, dan plaatst U zich in de gewestelijke finale. Als U daar
kampioen wordt, dan gaat u door naar de nationale finale en kunt U kampioen van
Nederland worden.
Dit geldt voor alle spelers in alle klassen! (6e t/m hoofdklasse).
Uw bestuur en alle OBIS-leden hopen dat er goud behaald gaat worden.

Doet Uw best!

De samenstelling van het
bondsbestuur der

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Met ingang van 7 oktober 2000 bepalen de volgende perssonen de toekomst
van de aangesloten biljarters in de K.N.B.B.

Voorzitter: dhr. Henk Meyer 47 jaar uit Groningen
Secretaris: mevr. Annitha Nijhof 45 jaar uit Haaksbergen
Vice Voorzitter: dhr. Johan Bos 56 jaar uit Delden
Penningmeester: dhr.Jan Wibbelink 50 jaar uit Haaksbergen
Bestuurslid: dhr. Peter Smit 61 jaar uit Aalsmeer
Bestuurslid: dhr. Paul Walraven 68jaar uit Amersfoort
Bestuurslid: dhr. Leon Vervoort 41 jaar uit Helmond

BréJa



Inleveren copij tot 11 januari 2001

13

Ed Beentjes in de districtsfinale.

Op 8 september 2000 heeft Ed Beentjes de districtsfinale 3e klas driebanden klein
gespeeld!
Hoewel Ed vermeldde dat hij de 8e plaats in het district behaald had, zou hij ook
nog een kort verslag van deze finale insturen voor het clubblad.
Op een of andere manier is Ed het vergeten; vanwege drukte, vakantie of wat dan
ook, maar wat Ed niet vergat, was zich plaatsen bij de beste 8 in het district.
In een districsfinale komen is al een prestatie op zich. Als je dan als 4e geplaatste
de strijd tegen 7 andere geplaatsten aan moet gaan, is het altijd een moeilijke opgaaf
om hoger te eindigen.
Ed is 8e geworden en had zich natuurlijk een betere plaats toebedeeld.
Zeker is het niet, maar het zou ons niet verbazen als Ed zijn behaalde 4
matchpunten bij de kampioen en bij de als 2e geëindigde ontfrutseld heeft!
Ed inschattend; zwaar gemotiveerd en geconsentreerd als hij dan is, is hij er toe in
staat
Dit berust natuurlijk op gissen , bij gebrek aan een verslag.
Niettemin een mooie prestatie en een ervaring die niemand hem kan afnemen!!
Ed, nog van Harte gefeliciteerd met je plaatsing in de districtsfinale en je
behaalde 8e plaats…

Hier de uitslag van Ed van zijn distictsfinale 3e klas driebanden klein, gespeeld op
4-6-en 7 september 2000:

Car. Brt. Ho.Ser. Moy. M.P.
98 320 6 0,306 4

De redactie.

West-friese Kadercompetitie
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Met 10 kaderteams uit de districten West-Friesland, Schagen en Alkmaar, wordt
er een Westfriese kadercompetitie verspeeld.
O.B.I.S. is deelnemer en behaalde tot nu toe 37 matchpunten voor en 21
matchpunten tegen , na 4 ontmoetingen met de volgende spelers:

Jaap Bregman 10 m.p. uit 6 683 car. 80 brt. 8.16 kader
Joop Roelands 8 m.p. uit 6 624 car. 78 brt. 8.00 kader
Anne Jager 8 m.p. uit 6 705 car. 123 brt. 5.73 kader
George Jacet 5 m.p. uit 6 688 car. 93 brt. 7.39 kader

Er werden 6 extra matchpunten behaald.
Tot nu toe een goed resultaat van het OBIS-kaderteam!
De volgende ontmoeting zal verspeeld worden op zaterdagmiddag 25 november in
ons clubhuis .

U bent van harte welkom!

Groetjes,
Spelers kaderteam….
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Districtsfinale 3-banden klein 1e klasse

Dinsdag 17 oktober om 18.45 uur waren de deelnemers aan de finale aanwezig in
de lokatie van de gebroeders Veldt te Castricum. De finale werd verspeeld op 3
avonden (dinsdag, vrijdag en zaterdag).
Zoals gewoonlijk was er weer veel zorg besteed aan het materiaal, dus een excuus
voor een eventuele slecht spel kon alleen bij jezelf worden gezocht. Ook de hapjes
tijdens de partijen (Ber had de Noordzee half leeggevist) waren wederom goed
verzorgd. Ber en Jan, klasse en bedankt.

Onder leiding van Marieke, 5 arbiters en diverse schrijver/tellers van bv. Onder
Ons kon de finale eigenlijk al niet meer stuk. Hierbij namens alle deelnemers voor
jullie geduld tijdens de soms lange partijen.

Deze finale werd verspeeld met 9 deelnemers. Dit gaf de wedstrijdleidster enige
kopzorgen daar het AVE-systeem niet kon worden gehanteerd. Het “de Bruin-
systeem’ werd uit de kast gehaald en mede door Marieke en Frans werd dit systeem
met vastgestelde rondes, uitgaande van de kopman, uitstekend.
Per avond werden 3 ronden gespeeld waarbij elke keer één van de finalisten vrij
was.

Hierbij een kort overzicht van de gespeelde partijen:

Ronde 1:
3 spannende partijen Cees Liefting verloor verrassend van Jos Roekens (30-28 in 38
beurten). Frans Doets won van Ton Deen met dezelfde cijfers in 43 beurten en Piet
van der Meij won na een indrukwekkende inhaalrace nipt van Ab Schuijt (30-29 in
50 beurten).
Wim Kerssens verloor kansloos in 65 beurten van clubgenoot Alex Volker. (30-20)
Cor de Heer was vrij.

Ronde 2:
In deze ronde was de spanning ver te zoeken. Frans won van Ab in 55 beurten (30-
21), Cees had geen kind aan Piet (30-21 in 44 beurten). Cor won zijn eerste partij in
40 beurten van Alex (30-24) en Jos liet de met zijn vorm tobbende Willem in 46
beurten ver achter zich (30-22). Ton was vrij.

Ronde 3:
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In deze ronde begon de vermoeidheid zich te openbaren. Van de arbiters werd het
geduld op de proef gesteld. Cor zette Ton opzij in 51 beurten (30-23). Hetzelfde lot
was Jos beschoren, hij verloor zijn eerste partij tegen AP in 67 beurten (30-23).
Cees versloeg in een spannende strijd Frans in 47 beurten (30-28). Piet en Alex
hielden elkaar in evenwicht (1e remise partij in 61 beurten). Willem genoot van zijn
(wel)verdiende rust.

Ronde 4:
De finalisten waren in de 1e partijen van deze avond nog fris wat tot uiting kwam in
de lengte van de partijen. Ton won zijn 1e partij van Alex overtuigend (30-23 in 45
beurten).
Cor had het moeilijk tegen de zich fel verzettende Willem (hoogste serie van het
toernooi: 8) maar won toch in 42 beurten (30-27).. Frans versloeg Piet in 48
beurten (30-27) en Ab bracht Cees tot wanhoop met enkele leuke series (30-28 in
47 beurten). Deze keer had Jos vrijaf.

Ronde 5:
Cees en Willem maakten er een spectakel van. In slechts 28 beurten maakte Cees
een eind aan deze partij. Willem bleef wederom met lege handen achter maar wel
met een moyenne van 0,928 (30-26). Ton had de smaak te pakken en won in 62
beurten nipt van Piet (30-29). Alex was te sterk voor Jos (30-25 in 50 beurten. Cor
bleef ongeslagen tegen Ab in 43 beurten (30-21). Frans mocht deze keer van de
kant toekijken.

Ronde 6:
In deze ronde raakte Cor zijn ongeslagen status kwijt. Hij verloor in 37 beurten van
clubgenoot piet (30-26). Willem Kerssens raakte tegen Ton zijn ‘zonnetje’ kwijt.
Zij speelden in 61 beurten remise. Jos won verrassend van Frans in 52 beurten (30-
25). Cees was veel te sterk voor Alex (30-21 in 56 beurten). Ab kon deze keer de
wedstrijden in alle rust bekijken.

Ronde 7:
Op de laatste avond werd de aftrap om 18.00 uur gegeven. Cor behaalde een
moeizame zege op clubgenoot Jos (30-24 in 40 beurten). In een tot de laatste
carambole spannende thriller ging Ton tegen Ab tenonder in 56 beurten (30-29).
Willen begon de smaak te pakken te krijgen en won ruim van Piet (30-24 in 38
beurten.) Fans maakte geen fouten tegen Alex en won in 43 beurten (30-23). Cees
kon rustig acclimatiseren.
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Ronde 8:
Clubgenoten Jos en Piet speelden remise in 62 beurten. Cor kon geen vat krijgen op
Frans en verloor kansloos in 57 beurten (30-21). Cees speelde weer een prima partij
en pakte de 1e plaats door in 38 beurten van Ton te winnen (30-22). Willem bleef
goed doorgaan en Aab was hiervan de dupe (30-27 in 42 beurten). Alex kon rustig
een pilsje aan de bar pakken.

Ronde 9:
Alex kon de kracht nog opbrengen om Ab in 46 beurten af te drogen (30-23). Jos en
Ton streden een verbeten strijd waarbij Jos aan het langste eind trok (30-29 in 41
beurten). Frans wist Willem in 50 beurten nipt achter zich te houden (30-29). De
kampioen kwam uit de partij tussen Cees en Cor. Cor getergt door de slechte
prestatie in de voorgaande ronde ging er als een speer vandoor en Cees moest hier
het antwoord op schuldig blijven (30-23 in 35 beurten). Piet kon de laatste ronde bij
zijn supporters zitten.

De strijd was gestreden. De eindstand staat onder aan dit artikel vermeld.

De prijsuitreiking werd verricht door de nog onwennige districtsvoorzitter Gerard
van Stenis.
Na de gebruikelijke dankbetuigngen lagen er voor de deelnemers nog enkele
prijsjes klaar.
Het thema was ‘voor de liefhebbende echtgenote’. Via een persoonlijk schrijven gaf
Frans Kinds uitleg waarom hij voor deze prijzen had gekozen.

Nogmaals allen die een bijdrage aan deze finale hebben gedaan;
Hartelijk Dank!!! Cor de Heer

Eindstand Car. Brt. Moyenne H.S. Pnt.

1: Cor de Heer 227 345 0,657 6 12

2: Frans Does 233 395 0,589 4 12

3: Cees Liefting 223 333 0,669 6 10

4: Jos Roekens 224 396 0,565 6 9

5: Alex Volker 211 406 0,519 4 7

6: Piet v/d Meij 221 404 0,547 5 6

7: Ab Schuit 212 404 0,524 7 6

8: Will. Kerssens 215 372 0,577 8 5

9: Ton Deen 221 397 0,556 6 5
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Stand dinsdagavond, bijgwerkt tot en
met 31-10-00

Naam: partijen caram moy. gesp hgste serie %moyen.
↓                      ↓   Punten  ↓     beurten  ↓ te spe.moy.↓ hste moy.   ↓

↓                    ↓                    ↓                 ↓
Willem Koelman 14 34 891 338 2,63 2,35 18 4,12 112,0
Ben Beentjes 14 32 548 350 1,56 1,35 11 2,41 115,6
Gert shoehuijs 15 31 480 362 1,32 1,12 12 2,18 117,9
Siem Mol 15 29 872 374 2,33 2,18 29 4,76 106,7
Jaap Aardenburg 13 28 667 308 2,16 1,91 18 3,92 113,1
Ben Lammers 14 26 474 391 1,21 1,18 12 1,48 102,3
Bert looyenga 15 26 825 396 2,08 2,10 15 3,15 99,0
Henk Beentjes 16 26 776 436 1,77 1,89 15 2,45 93,9
Remco Bart 16 24 1456 366 3,97 3,81 27 12,75 104,3
Henk Lammers 15 23 1303 393 3,31 3,59 26 6,42 92,2
Gerardus Bruins 14 22 237 402 0,58 0,50 5 1,05 116,9
Ben de Ruijter 15 22 705 353 1,99 1,88 19 3,12 106,0
Gerard Elst 15 22 654 388 1,68 1,74 15 3,00 96,6
Ben Looyenga 15 22 1086 363 2,99 3,31 29 5,29 90,2
Sjon Koelman 15 20 996 349 2,85 2,84 22 4,87 100,3
Cees Welp 16 20 602 466 1,29 1,46 12 2,31 88,1
Arie Diemeer 15 19 568 407 1,39 1,53 11 2,36 90,9
Ed Beentjes 10 18 514 238 2,15 2,04 12 3,41 105,6
Cor de Heer 14 17 1883 323 5,82 5,96 58 10,40 97,7
Piet van de Mey 14 17 955 345 2,76 2,90 18 4,70 95,3
Andres Bouhof 13 16 946 381 2,48 2,89 15 3,16 85,7
Banc Koelman 15 15 555 439 1,26 1,53 14 1,68 82,3
Ron de Ruijter 9 11 347 246 1,41 1,50 10 1,80 93,7
Frans Nijsen 12 8 274 289 0,94 1,00 8 1,68 94,3
Arnon Mantel 15 7 738 395 1,86 2,22 16 3,00 83,9
John Mol 14 6 1196 368 3,25 3,98 32 5,35 81,5
Totaal: 184 20548 9466 2.17 58 12,75
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De stand van het eerste rooster, van de woensdgavondgroep
Bijgewerkt tot en met 31-10-00

Plts. Naam: part pnt Car. Brt. Te.mo. Moy. h.s. Spelsrt.

1e Piet Liefting 8 22 2000 97 19,84 20,61 181 k.38/2
2e Jaap Bregman 9 19 1119 151 7,50 7,41 63 k.38/2
3e Jaap Ripke 7 16 1192 109 12,00 10,93 74 k.38/2
4e Jos Limmen 9 17 469 193 2,77 2,43 15 libre
5e Chris Hummel 9 17 664 175 3,80 3,79 25 libre
6e Jan Keus 8 15 408 203 2,08 2,00 16 libre
7e Paul Visser 8 15 732 155 4,00 4,72 46 libre
8e Jos Scheffer 9 15 1071 160 7,50 6,69 46 k. 38/2
9e Huig vd Bent 9 14 881 206 5,00 4,27 34 libre
10e Joop Roelands 8 13 1106 109 9,41 10,14 63 k. 38/2
11e Anne Jager 7 12 775 120 6,94 6,45 25 k. 38/2
12e John v Duiv. 8 12 1329 135 12,00 9,84 70 k. 38/2
13e Hans Gosselink 7 11 636 136 5,00 4,67 54 libre
14e Marin Klaver 9 11 354 186 2,08 1,90 11 libre
15e Leo Sies 10 11 909 142 7,22 6,40 83 libre
16e Ber v Harlingen 9 10 452 192 3,00 2,35 20 libre
17e Sjaak Strik 7 9 729 104 7,22 7,00 48 k. 38/2
18e George Jacet 9 8 1324 175 9,41 7,56 53 k. 38/2
19e Nico de Groot 6 5 183 109 3,04 2,67 15 libre
20e Arie Liefting 2 4 450 29 17,50 15,71 57 k. 38/2
21e John Tiecken 2 3 117 29 3,50 4,03 11 libre
22e Vincent Veldt 7 3 778 92 10,66 8,45 76 k. 38/2
23e Micha Tiecken 7 3 933 121 10,00 7,71 52 libre
24e Peter Beers 7 2 287 57 6,84 5,03 33 libre
25e Willem Burger 9 1 670 186 4,40 3,60 39 libre
26e Décirée Tiecke 4 0 145 101 1,50 1,43 15 libre
27e Cees Liefting 0 0 0 0 7,50 0,00 0 k. 38/2

Wedstrijdleider Jaap Ripke
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Stand donderdagavondgroep bijgewerkt t/m 26-10-00

Tot Tot Tot Tot Gesp Te Hst
gesp aant aant aant alg spel part moy

naam: part pnt car brt gem gem gem H.S perc
P vd Outenaar 13 34 608 332 1,83 1,60 2,47 16 14%
P Koper 16 33 806 419 1,92 1,85 2,84 21 4%
B Beentjes 14 30 1032 334 3,08 2,85 4,15 24 8%
M Smit 13 29 587 290 2,02 1,59 3,13 15 27%
J Sinnige 15 28 559 389 1,43 1,34 2,05 12 7%
J Reuzenaar 12 27 535 316 1,69 1,55 2,70 13 9%
J Klinger 13 25 503 343 1,46 1,38 2,00 11 6%
W v Weert 14 24 979 338 2,89 2,95 3,68 32 -2%
D Smit 15 24 609 460 1,32 1,55 2,19 10 -15%
T de Boer 13 22 832 334 2,49 2,52 3,50 24 -1%
J Schelvis 14 22 417 372 1,12 1,15 1,71 7 -3%
J Roekens 12 21 718 289 2,48 2,42 4,53 20 2%
N Mongolluzzi 13 21 1086 313 3,46 3,39 5,75 30 2%
J Brouwer 14 20 486 394 1,23 1,35 2,15 13 -9%
J Deen 15 20 524 402 1,30 1,39 2,21 11 -6%
C Mol 13 19 793 356 2,22 2,40 3,04 17 -7%
H Welborn 11 18 555 290 1,91 1,96 2,80 17 -3%
T Wouters 17 18 700 441 1,58 1,80 2,60 14 -12%
W v Tunen 12 16 540 329 1,65 1,75 2,55 16 -6%
R vd Ham 10 15 402 283 1,42 1,43 1,86 10 -1%
H Koper 16 15 651 450 1,44 1,62 1,65 12 -11%
J Burger 13 14 647 350 1,84 2,03 2,32 13 -9%
L Wezepoel 12 13 247 312 0,87 0,81 1,47 7 7%
G v Kordenoordt 15 13 530 381 1,39 1,50 2,14 10 -7%
P Sinnige 15 13 392 422 0,92 1,03 1,50 10 -11%
Tv Duivnvoorde 12 12 518 338 1,53 1,68 2,45 12 -9%
G Smit 12 11 177 320 0,55 0,50 0,66 8 10%
J Wijte 15 10 1552 323 4,80 5,17 8,05 75 -7%
P Noordemeer 6 6 229 181 1,26 1,39 1,61 9 -9%
H Palm 1 0 54 30 1,80 2,02 0,00 6 -11%
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Districsfinale 4e klas libre

Op ervaring beslist.

Op woensdag 25, vrijdag 27 en zaterdagmiddag 28 oktober is de 4e klas finale
gespeeld aan de Parelhof in Heerhugowaard bij DNO’86. Westmaas (2e reserve)
viel in voor Beentjes die had afgezegd. Om 7.15
uur werd begonnen met de 1e ronde.
Smit won van Westmaas in 23 beurten met daarin de hoogste serie van het toernooi:
18, de Groot, Gutter en Hemmer wonnen ook hun eerste party. In de 2e ronde kreeg
Smit een ongenadig pak slaag van Pronk, (19 beurten) terwijl Gutter, Hemmer en de
Groot ook hun 2e party wonnen. Hemmer won ook zijn 3e party. Smit won van
Gutter, pronk van v. Toorn en de Groot maakte in de nabeurt remise tegen
Westmaas.
Stand na de 1e avond aan kop: Hemmer 6 pnt.,de Geroot 5 pnt. Gutter, Smit en
Pronk op 4 pnt.
Vrijdagavond om 7.15 uur begon de 4e ronde.
Hemmer pakte zijn 4e overwinning tegen Gutter, Pronk won van de Groot, v/t
Toorn van Westmaas en Smit van Mirani. Hemmer won ook zijn 5e party van de
Groot. Smit en Pronk wonnen ook en Gutter verloor opnieuw, zodat er nog maar 3
kanshebbers voor de overwinning overbleven, te weten: Hemmer, Smit en Pronk.
In de 6e ronde won Hemmer van Pronk en Smit moeizaam van de Groot, zodat
Hemmer en Smit overbleven om in een rechstreeks duel de Kampioen te bepalen.
Zaterdag 28 oktober.
Hemmer had 2 pnt. meer dan Smit, maar Smit had een veel hoger moyenne. Smit
moest dus winnen om kampioen te worden. De finale had geregiseerd kunnen zijn
door John Grisham, zelden zal een finale zo spannend geweest zijn. De strijd ging
tot de helft gelijk op. Hemmer miste een paar keer en Smit liep door een paar kleine
series weg tot de stand 54-43. Hemmer kreeg het nu pas op zijn heupen en maakte
ineens de meest moeilijke ballen, terwijl bij Smit het klein beetje nodige geluk op
leek. Hemmer kwam terug tot 57-58 d.m.v. een paar fantastische caramboles. Smit
miste op een vloeitje en Hemmer maakte met een gelukkige klos 59-58 en miste
daarna. Smit maakte gelijk en had een doorschieter over. De bal leek raak te gaan,
maar dankzij een ongelukkige klos ging hij er op een halve millimeter langs.
Hemmer kreeg een redelijke bal en maakte het karwei vakkundig af.
Smit miste de aquitstoot en verloor ook nog de party. Teleurgesteld, maar sportief
feliciteerde Smit Jan Hemmer met zijn zwaar bevochten en zeer verdiende
(toernooi) overwinning. Blijdschap en teleurstelling liggen soms erg dicht bij
elkaar. Na het napraten en uitzweten (Smit) de prijsuitreiking. De organisatie, de
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wedstrijdleiding, de arbiters en de bediening waren prima, maar ik heb nog nooit
zo’n warrige en ongeorganiseerde prijsuitreiking gezien. De voorzitter van DNO
wist het protocol blijkbaar niet en de districtsvoorzitter had naar eigen zeggen thuis
nog wat te doen, dit was te merken ook. Ik hoop dat de heren bij een volgende
finale iets meer interesse en onderlinge communicatie op kunnen brengen. Een
prijsuitreiking hoort tenslotte een waardige afsluiting van een finale te zijn!
Rest mij Jan Hemmer nogmaals te feliciteren en hem veel succes te wensen in de
gewestelijke finale op 1, 2 en 3 december te Haarlem.

De uitslag: part. Pnt. Car. Brt. Moy. Ser p.Moy. verenig.

1 J. Hemmer 7 14 420 256 1.64 10 2.00 O.O

2 M. Smit 7 10 383 187 2.04 18 2.60 OBIS
3 A. Pronk 7 10 385 215 1.79 14 3.15 H.H.W.
4 C v/d Toorn 7 6 364 231 1.57 12 2.30 De Mol.
5 W. Gutter 7 6 362 245 1.47 10 2.06 Excels.
6 N. de Groot 7 5 372 224 1.66 11 2.06 ABC
7 L. Wesmaas 7 3 351 213 1.64 13 2.06 De Band
8 F. Mirani 7 2 338 239 1.41 10 1.66 ’t Wa.v B.

Verslag van Marcel Smit
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♣ Ongekend enthousiasme bij ♣
klaverjassers nieuwe stijl

♦ Door een perfecte organisatie neer te zetten o.l.v. Gerard Elst en Cor de
Heer en geleid door Wim van Tunen, mag de 1e klaverjasavond nieuwe OBIS-steil
grandioos geslaagd genoemd worden.

♦ Alleen al gezien het grote aantal deelnemers deed heel erg veel goeds
verwachten en die goede verwachting werd ruimschoots overtroffen. Met het grote
aantal van 56 deelnemers en 10 bar-zittenden kom de 1e avond in het gloednieuwe
sfeervolle OBIS-HONK niet stuk.

♦ Het enthousiasme onder de deelnemers straalden als sterren uit, waar menig
andere drive jaloers op zou zijn.

♣OBIS, dat heb je goed gedaan! Een organisatie op touw

gezet, die klonk als een klok. BRAVO!
Natuurlijk kwamen er winnaars en verliezers. Winnaars werden juist die mensen,
die dachten: Wat moet ik daar uitspoken en de verliezers deden net alsof zij
winnaars waren.

♥Wat een drive heette, werd een zeer gezellig samenzijn van enthousiaste 
OBIS-leden met dikwijls aanhang, die net deden of zij ook al jaren bij OBIS
gehuisvest zijn!

♠Een schitterend geslaagde klaverjasavond, die meer vervolgen moet krijgen en 
ook gaat gebeuren, al zullen we het ook niet moeten overdrijven, we zijn tenslotte
biljarters in hart en nieren!

♣ Tot slot de winnaars:

♣ Op een voortreffelijke wijze verzorgde Gerard Elst de 
prijsuitreiking (zonder microfoon) en hier komen de
matadoren:

1: Wim van der Kolk 5461 punten (bak 1 2190 punten)
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2: Piet de Ruyter 5460 punten (verschil slechts 1 punt)
3: mevr. Klingeler5313 punten (nog maar 84 lentes jong!!!)
4: Janna Bregman 5228 punten
5: Gerrie de Heer 5217 punten
6: Han Koper 5200 punten
7: Arie Liefting 5019 punten
8: Ron de Ruyter 5002 punten
9: Gerard Koelman 4929 punten
10: Gert Schoehuys4900 punten

POEDELPRIJS: Riet Lammers. (Voor de volgende drive hard trainen met
VUTTER HENK)

♣ Hierna volgden nog vele lachsalvo’s toen Han Koper de rijm:
`de GEPENSIONEERDE` voordroeg. Han, veel dank voor de geweldige inbreng.

♠Voorzitter Wim Koelman bedankte de vrijwillige inbreng van de ‘bar’-
hulpen, die het erg druk hadden en Wim sloot de avond af met dank aan alle
medewerkers en deelnemers.

 Daarna bleven velen nog tot in de late uurtjes, doch 1 uur meer slaap 
(wintertijd ging in) werd de schuldige hiervan genoemd!! ♫ ♫

Groetjes,

KIT (klaver is troef) ♣
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BILJARTERSTAAL

Velen die het westfries een warm hart toedragen zullen dit stukje heel gemakkelijk

kunnen lezen en begrijpen. Het heet dan ook: de westfries en zijn biljarttaal. “Wat
ik zegge wou”
Ik mag op z,n toid graag ŉ spultje biljarte en nou is ’t m’n opvallen, dat er n 
soortement amparte biljarterstaal is. Dat geldt vezelf voor heel Nederland of oigelek
voor alle biljarters over de hele wirreld, maar ik wou ’t deuze rois efkes hewwe
over woorde en uitdrukkings die ik erges in west-friesland opvongen hewwe.
Je hewwe bevobbeld biljarts in soorte. Nou bedoel ik niet klointjes en grôterds, nei
ik bedoel rot tafels en beste tafels.
ŉ Rot  biljart is een boenbak of ’n kreng daat ofloupt en van ŉ beste tafel zégge ze 
dat ie loopt as ŉ spoor, as ’n neut of as ŉ tiet.
Je hewwe vefzelf ok anderand biljarters. Je hewwe speulders die van kloin spel
houwe: daat benne melkers, die speule op overhouwen, die wete dat je ze warm
houwe moete om ŉ gnappe serie bai mekaar te pikken.
ŉ Aar houdt niet van dat gemierek, van dat priegelwerk; die maakt liever lange 
balle, die leit ze koerse, die speult graag over de hele of over de geerze.
Je moete de balle deur mekaaar goed uit de klos houwe, maar ŉ enkelde  keer moet 
je juist op de klos speule.
Voor effekt en teugeneffekt zoit zo’n westfries skeef en teugenskeef.
Al speule ze echte wedsstroide, den doene de speulders eerst ’ trekke’; wie z’n bal
’korst bai de tweide band kroigt’, die mag zegge wie ofstôte of uistôte moet.
D’r benne van die matjedors doe van kiet (acquit) of de partaai uitmake. Wie op
stoôt is, het ze d’r goed onder, speult monster best; wie er niks van maakt, ken ze
maar niet vinde of het wel ’t smoesie, dat ’t niet an hem loit. Kenne jullie ’t
volgende versie nag?
Moindert ken ze maar niet make, is veneivend niet op dreef…..
Maar z’n maat zoit: ’Oigen skuld man’, want je geef , gien tegenskeef,.
Moindert zoit: ,Je bent niet lekker, docht je dat ’t déér an loit?
Dut biljart is net ŉ boenbank of ’t loit ’m an ’t kroit…,
ŉ Bal met ’n zoôd gang noeme ze wel ŉ gasser. As zô’n bal evengoed net efkes 
tekkort loup heet om de derde bal te raken , den sterft ie voor de deur.
As de derde bal maar net effies raakt wordt, den zegge ze:’hai reurde’ ’t was bai z’n
gat of.
Balle die vastlégge, légge an. Van ŉ moeilijke stoot hiet het: die loit best of, die 
maak je met je hele femilie niet. Raak je speulbal gien ien are bal, den hiet ’t stille
omgang .
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Geeft ientje ŉ ram in ’t wilde weg, den is dat ŉ stoôt van ŉ waanzinnige.
ŉ Deurdouwer hiet op z’n zundes ’biljardéé’ en op z’n deurdeweeks ŉ langedoiker 
of ŉ lutjebroeker.
Je moete de balle welders dik rake en ok welders velegen dun, den moet je ze aaie.
ŉ Héle makkeleke stoôt is ŉ weggevertje of ŉ skietje. Ze zegge òk wel: die maak je
met ’t achterend van je keu, die loit met z’n bek open, da’s kakke zonder douwe.
ŉ Gelukskrambol is ŉ kraai of ŉ swoin. Dikkels beurt ’t dat de deur zo’n swoin nag 
puur krambols make; den is t ŉ swoin met jonge.
Sweer trekke hiet skeure. Soms is ŉ bal niet te beskeure. Wie te sweer trekt, het 
peerdevlais eten.
Je kenne over band en ok van de losse speule. As bai ’t bandespel je bal te vroeg
krambolleert, hei je bandepech of zegge ze:’hai kalft te vroeg’. As je ŉ mooie bal 
overhouwe of kroige, den hiet ’t: ’en de balle, en de knikkers’.
Wie op ofhouwe speule wil moet de zaak dichtklappe. Wie ziet dat ie winne gaat,
ken teuge z’n maat zegge:’maak je testament maar, of gaan maar in ’t gebed van de
kerk légge’.
Wie ziet dat ie verlieze gaat, ken zegge: ’Ik kroig water in de kelder; spoiker de kist
maar dicht’.
Je moete goed kroite vezelf, aars kroig je kitsers.
Je hadde vroeger jare ok kermisbiljarters. Die deeje ’ofkloppe’. Wie om ’t hoogste
gelag ofklopte, kon an de bak teugen de winner van de vorige pertaai of teugen ŉ 
are volger.
Zo, ik zou zegge, jullie kenne nou genoeg biljarterstaal om ŉ keu te koupen en ŉ 
spultje te speulen, maar denk erom:

Kroit op toid….!
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Finale “Beste 8 teamwedstrijden”

Op 15, 16 en 17 september 2000 werd de finale gespeeld van de “Beste 8” uit de in
het voorjaar gespeelde teamwedstrijden. Nou ja beste 8, door ziekte (Kees veel
sterkte) en andere diverse afzeggingen kon zelfs de als nummer 13 geplaatste Arnon
Mantel aan deze finale meedoen. Deze “Beste 8” waren voorgekomen uit een door
G. Jacet voorgesteld klasseringsysteem. Uiteraard zat George niet bij deze “Beste
8”, zodat hij voor de volgende teamwedstrijden waarschijnlijk een ander systeem
aan de wedstrijdleider zal voorstellen. Deze tweede “OBIS” finale in ons nieuwe
clubgebouw was een wederom een gezellige aangelegenheid met ruime
belangstelling van OBIS- en familieleden. De inwendige mens had zeker niet te
klagen.

De deelnemers, in volgorde van plaatsing, Sjon Koelman, Jaap Ripke, Henk
Lammers, Willem Koelman, Remco Bart, Ben de Ruijter, Leon Wezepoel en
Arnon Mantel maakte het wedstrijdleider Cor de Heer uitermate moeilijk. De
deelnemers hadden geen enkel respect voor het Avé-systeem, zodat dan ook geen
finale 1 tegen 2 op het menu stond.

De eerste wedstrijddag wist ieder deelnemer 1 partij te winnen en 1 partij te
verliezen. Na deze eerst dag begreep alleen Ben de Ruijter dat dit toernooi was
georganiseerd voor spelers met hoge moyenne-percentages, doch hij vergat wel dat
een finale om de wedstrijdpunten gaat.
De volgende rondes werden gekenmerkt door afwisselend goede en slechte partijen.
Stond een deelnemer na ronde 3 op de bovenste plaats, de volgende ronde stond hij
weer onder aan de ranglijst. Deze wisselingen maakte het toernooi er echter wel
spannend op en dacht iedere speler kans te maken op de wisseltrofee. Het was
echter wederom Jaap Ripke die het meest constant speelde en dan ook als terechte
winnaar dit toernooi afsloot. Voor Jaap was dit reeds de derde maal dat hij dit
toernooi op zijn naam wist te schrijven, zodat hij zich de trotse bezitter mag noemen
van de wisseltrofee. Met gepaste trots kon vice-voorzitter Anne Jager dan ook de
nieuwe wisseltrofee tonen, waarvoor de komende jaren zal worden gestreden. Anne
sloot het toernooi, bedankte met weinig maar duidelijke woorden de aanwezige
bezoekers, bar personeel, tellers, schrijvers en wedstrijdleider Cor de Heer.
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De eindstand
Punten Caram-

boles
Beurten Moyenne Hoogste

serie
Partij
moyenne

Jaap Ripke 11 1485 127 11,69 113 18,33
Willem Koelman 9 464 182 2,54 15 3,33
Henk Lammers 8 609 181 3,36 27 5,26
Leon Wezepoel 6 155 195 0,79 7 1,11
Arnon Mantel 6 378 188 2,01 19 3,25
Remco Bart 6 644 186 3,46 24 5,25
Sjon Koelman 6 506 191 2,64 18 5,25
Ben de Ruijter 4 381 162 2,35 20 3,18

Remco Bart



Clubblad november 2000

Het volgende clubblad verschijnt begin februari 2001

Eerste KADER KOPPELTOERNOOI bij OBIS
geslaagd !

MMeeddee tteerr ggeelleeggeennhheeiidd vvaann ddee ooppeenniinngg vvaann oonnzzee nniieeuuwwee llooccaattiiee

hheeeefftt kkaaddeerr--ssppeelleerr MMaarrttiieenn ddee GGiieerr,, ddeeeellnneemmeerr aaaann bboovveennssttaaaanndd

ttooeerrnnooooii,, eeeenn vveerrssllaagg uuiittggeebbrraacchhtt iinn hheett ddiissttrriiccttssoorrggaaaann vvaann

KKeennnneemmeerrllaanndd..

HHiijj vvaalltt iinn ddiitt vveerrssllaagg mmeett ddee ddeeuurr iinn ddee nniieeuuwwee llooccaattiiee eenn cciitteeeerr::

Als je de trap oploopt na even aangebeld te hebben, kom je in de hal met aan de ene
zijde een informatiebord en garderobe en aan de andere zijde de mooie toiletgroepen.
Een deur met glas en een biljartinscriptie daarin wijst je de weg naar de bar en
biljartzaal, waarna je werkelijk even stil wordt! Een mooie gezellige bar ( met goede
keuken ) staat ter uwer beschikking, bevolkt door de uiterst correcte vrijwilligers van
OBIS.
Dan kijk je de zaal in en val je als echte biljartliefhebber echt haast van je
kruk: prachtige, enigszins klassieke biljarts staan schuin opgesteld. Aan de ene
zijde is goede ruimte voor arbiters, schrijvers en spelers, met daar tegenover
mooie zitjes met riante stoelen voor de overige aanwezigen.
Er is zeer bewust omgegaan met de kleurstellingen van wanden, tapijten,
stoelen en de diverse andere aankledingen. Ook met schilderwerk en het
behangwerk is goed rekening gehouden met het totaalplaatje. Er is goed over
nagedacht en het is fantastisch uitgevoerd.
De rust die uitgaat van het geheel is opvallend en alle deelnemers voelden zich
onmiddellijk thuis!
Uiteraard lopen de 4 biljarts zeer zuiver en snel; ook de omgevingstemperatuur is
goed geregeld; luchtverversing werkt prima ( geen rook in de zaal ); Het licht op en
om de biljarts is zeer goed. De bar is goed ingericht en dat geldt ook voor de keuken
met vaatwasmachine enz. enz. De drankjes en de hapjes en volledige snacks zijn
prima.
Kortom: het mankeert je als bezoeker aan helemaal niets en ook de prijzen
zijn zeer consumentvriendelijk!!
B.V. OBIS, van harte gefeliciteerd met deze nieuwe aanwinst!
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Vertoeven en spelen bij OBIS aan de Kerkweg 64A is in een woord:

Geweldig !!!!

Met vriendelijke sportgroet,
w.g. Martien de Gier

Noot redactie
Groter compliment kunnen wij niet krijgen
Bedankt Martien.
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De A-competitie
Ook dit jaar wordt er weer gespeel met een jeugdteam in de A-Competitie, zij het in
een iets gewijzigde samenstelling. Bas Mooy zit helaas niet meer in het team, omdat
hij gekozen heeft voor een andere favoriete hobby van hem.
Zo bleven we dus over met Vincent Veldt, Micha Tiecken en Sander Gosselink.
Gelukkig hebben we er weer en vierde man bij in de vorm van Chris Hummel.
Een gezellig, maar ook een (op papier) sterk team,dus een extra motivatie om weer
ons uiterste best te doen om een plaats in de finale te bereiken.

Op zondag 8 oktober speelden we onze eerste wedstrijd, uit tegen Horna. Micha
begon goed met een serie van 66 in de tweede beurt. Toch kwam hij niet verder dan
96 caramboles, omdat zijn tegenstander René Bakker zijn 300 punten in 4 beurten bij
elkaar had. Vincent speelde tegen Germ Bot en een gelijkopgaande partij, maar had
als eerst zijn 165 caramboles bij elkaar. Germ maakte in de gelijkmakende beurt zijn
resterende 6 caramboles, dus remise.
Het was goed te zien dat Sander veel bijgeleerd en veel getraind had de afgelopen
maanden. Met een prachtige serie van 45 had hij in 8 beurten zijn 100 punten bij
elkaar, z’n tegenstander achterlatend met 39 caramboles.

Knap werk Sander, GA ZO DOOR!!!!

De tweede wedstrijd (er wordt uit en thuis gespeeld) wist Vincent te winnen van
Germ. Met beter spel en regelmatig (kleine) series was de winst in 9 beurten binnen.
Sander kon helaas niet op tegen de sterk spelende René Bakker. Met series van 60, 85
en 155 won René de partij in slechts 3 beurten. Chris speelde voor het eerst mee in de
A-Competitie, maar werd daar absoluut niet zenuwachtig van. Koelbloedig won hij
zijn partij in 16 beurten.
We waren het er allemaal over eens dat een 3-3 gelijkspel en 4-2 winst een goed
begin van de competitie is en om dit te vieren trakteerden we onszelf zoals altijd op

een heerlijke maaltijd bij de…………….Macdonald’s.

JEUGD
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Hier volgen de uitslagen van de door ons gespeelde wedstrijden:

Car. Brt. Moy. H.S. PP.

V. Veldt 165☺ 13 12.64 26 1
G. Bot 195☺ 13 15.00 65 1

M.Tiecken 96 4 24.00 66 0
R. Bakker 300 4 75.00 252 2

S. Gosselink 100 8 12.50 45 2
S. Schaap 39 8 4.88 9 0

Uitslag: 3-3

☺ »»» Kader 38 / 2

Car. Brt. Moy. H.S. P.P.

G. Bot 144☺ 9 16.00 38 0
V. Veldt 165☺ 9 18.33 49 2

R. Bakker 300 3 100.00 155 2
S. Gosselink 2 3 0.66 2 0

S. Schaap 21 16 1.31 7 0
C. Hummel 75 16 4.69 23 2

Uitslag: 4-2

P.S. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het clubgebouw van

OBIS / De Magneet
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De stand van de vroege vrijdagavond bijgewerkt tot 27-10-2000 (rst 1)

Pl
ts.

Naam Pa
pu

Car. Brt Tm.C. Moy. Alg.
Moy.

h.s %car. %moy. Pt

1) Floris 5 117 189 125 0,619 0,5 3 93,6 123,8 10
2) Wendy 5 93 180 115 0,517 0,45 4 80,87 114,9 9
3) Lex 4 63 123 72 0,512 0,35 4 87,5 146,3 9
4) Anita 4 88 198 80 0,444 0,4 3 110 111 7
5) Tom 4 47 106 52 0,443 0,25 3 90,38 177,2 7
6) Paul 4 35 95 52 0,368 0,25 2 67,31 147,2 6
7) Walter 3 36 100 39 0,36 0,25 2 92,31 144 6
8) Robert 5 48 149 65 0,322 0,25 3 73,75 128,8 5
9) Myriam 1 2 52 10 0,038 0,25 1 20 15,4 0

De winnaar van het eerste rooster: Floris
Hoogste serie: Lex en Wendy

Van de redactie,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor de aangeleverde kopij.
Van alle kopij is ongeveer 10% aangeleverd op een diskette. Je snapt wel dat de rest
overgetypt moest worden door ons. Ga daar maar eens aan beginnen; al die cijfertjes
van de diverse standen enz. enz….
Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie (als het mogelijk is), de kopij aanlevert
op een diskette! De diskette krijg je natuurlijk weer terug!
Wij zijn op dit moment zéér ontvankelijk voor ideeën en suggesties voor de volgende
clubbladen! Alles is welkom en hoeft niet uitsluitend te gaan over biljarten. Wij horen
het graag van jullie en natuurlijk wordt alles wat je inzendt ongecensureerd
afgedrukt!!!
Onze taak is het allen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze club
OBIS-de MAGNEET en daar kunnen wij alleen in slagen met jullie medewerking!
Alvast bedankt, De redactie email: terror @multiweb.nl

Derde van Nederland

Op zondag 15 oktober behaalde Wendy Warink de derde plaats in het
Nederlands kampioenschap zevende klasse jeugd. Zij bezorgde Jeroen
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Gosselink, Jaap Ripke en haar ouders en zuster een onvergetelijke dag
met haar geweldige prestatie. Met nog drie partijen te gaan en op een
zesde plaats staand zette zij een ongelovige eindsprint in. Verlies met een
moyenne van 0.80 tegen de latere kampioen, winst met 0.76 en winst met
0.95 het hoogste van het toernooi terwijl de grens van die klasse ligt op
0.40 dan ziet u wat zij heeft gepresteerd. Grote klasse Wendy. Door deze
geweldige prestatie kwam Gerard v.d. Leede maar mij toe, hij is
gewestelijk jeugdconsul en bood
Wendy aan om deel te nemen aan de talentendag op 11 november in Sassenheim
waar zij samen met Andre Backer namens de Magneet naar toe mag. Het was een
goed georganiseerd toernooi door de vereniging Amorti uit Zevenbergen (plusminus
5 km van Breda). En met een blij gevoel en een handvol prijzen en een ervaring rijker
keerde Wendy met haar familie weer naar huis.
Jeroen en Jaap

Andre Kuil distsrictkampioen zesde klasse jeugd en deelnemer aan het
gewestelijke kampioenschap wat op 4 en 5 novenber bij OBIS-DE
MAGNEET wordt verspeeld

Andre Backer en Dennis Ripke zijn gepromoveerd naar de vijfde
klasse.Dennis wordt in de finale van de vijfde klasse achtste en Andre kon
zich nog niet plaatsen.

De B-teams gaan vanaf zondag 22-10 van start bij de Viaanse molen.

B-
teams

Gewonnen Verloren Punten Part.punt.

Magneet 1 1 1 2 6-6
Magneet 2 2 3 6 18-6
Magneet 3 2 0 4 8-4

Beste Lezers,
Zoals de meeste mensen in de biljartwereld al wel weten zijn afgelopen

zondag de 22 oktober de eerste wedstrijden gespeeld voor de B-teams. Deze
wedstrijden werden gespeeld in biljard locatie "De Viaanse Molen" Alle teams
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werden om 10.45 uur verwacht in de "Viaanse molen". Waar eerst enig uitleg
over de B-teams werd gegeven.

De Magneet 1 moest tegen Heerhugowaard 1. Dit beloofde geen makkelijke,
maar wel een spannende partij te worden.

Al snel werd er begonnen met het Spelen van de eerste partij. Het was al snel
duidelijk dat Jeroen Gosselink en Christiaan Winkel niet veel ballen op tafel lieten
liggen. Uit eindelijk heeft Christiaan Winkel deze party gewonnen, met een moyenne
van 1,02.

Bij de tweede partij van de eerste ronde moeten Robin Klaver en Mike
Joossen tegen elkaar. Mike die ging als een trein en liet Robin ook al snel ver achter
zich. Mike presteerde het om het tegen Robin te winnen met een moyenne van niet
minder dan 2,18!!! Een knappe prestatie.

Bij de derde partij moesten Dennis Ripke en Jordy van Leijen tegen elkaar
spelen. Dennis zat goed in zijn partij, en wist al vrij snel in het begin een voorsprong
te halen op Jordy. Maar Jordy liet hem niet zomaar vooruit gaan en probeerde hem
weer een beetje bij te benen. En dat lukte hem erg goed. Maar Dennis kreeg toen een
paar mooie ballen, en maakte hem toen uit in 28 beurten. Dit is dus een moyenne van
0,98. netjes Dennis.

De uitslag van de eerste ronde van De Magneet 1 tegen Heerhugowaard 1 was
2-4. Dit houdt in dat Heerhugowaard 2 punten kreeg.

Bij de eerste partij van de tweede ronde moesten Jeroen Gosselink en
Christiaan Winkel weer tegen elkaar. Maar in deze partij wilde Jeroen de
revanche nemen. Maar in het begin van deze partij ging het met beide spelers
niet zo best. Tot op een gegeven moment er series begonnen te vallen..
Christiaan had een serie van 8 en Jeroen een serie van 11. Uiteindelijk wist
Jeroen deze partij binnen te slepen en 2 punten te halen voor zijn team, met
een moyenne van 1.88. Maar ook Christiaan had een goed moyenne namelijk.
1.32.

Ook Robin was bij de tweede partij zeker van plan om een revanche te
nemen. Robin speelde de gehele partij zeer stabiel, en maakte ook uiteindelijk
zijn 33 caramboles in 33 beurten. Moyenne van 1. Alleen met Mike ging het
in het begin niet zo best, maar kwam mooi terug en wist toch nog een leuk
moyenne neer te zetten van 0.81.

Bij de laatste partij van de tweede ronde moesten Dennis Ripke en Jordy van
Leijen tegen elkaar. Bij die partij ging het beter met Jordy dan bij de eerste partij. Hij
wist deze te winnen met een moyenne van 0.97. En over Dennis heb ik niet te klagen,
want die ging ook niet zo slecht.
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De uitslag van Heerhugowaard 1 tegen de Magneet 1 2-4. Dit houdt dus in
dat de Magneet 2 punten kreeg.

Hier heeft u de overzichten van de gespeelde wedstrijden:

De Magneet 1 Ronde 1
Naam Te

mak.
Car.

Gemaakt
car.

Beurten Moy. H.S Punten

Jeroen
Gosselin
k

47 42 34 1.23 6 0

Robin
Klaver

33 11 16 0.68 2 0

Dennis
Ripke

27 27 28 0.96 5 2

Heerhugowaard 1 Ronde 1
Naam Te

mak.
Car.

Gemaak
t car.

Beurten Moy. H.S Punten

Christiaan
Winkel

35 35 34 1.02 5 2

Mike
Joosse

35 35 16 2.18 6 2

Jordij van
Leijen

33 22 28 0.78 6 0

De Magneet 1 Ronde 2
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Naam Te
mak.
Car.

Gemaak
t car.

Beurten Moy. H.S Punte
n

Jeroen
Gosselin
k

47 47 25 1.88 11 2

Robin
Klaver

33 33 33 1.00 4 2

Dennis
Ripke

27 24 34 0.70 5 0

Heerhugowaard 1 Ronde 2
Naam Te

mak.
Car.

Gemaak
t car.

Beurten Moy. H.S Punten

Christiaan
Winkel

35 33 25 1.32 8 0

Mike
Joosse

35 27 33 0.81 3 0

Jordij van
Leijen

33 33 34 0.97 6 2

Jeroen Gosselink
De Magneet 1

Eerste reserve Marco Benschop terechte winnaar van het gewestelijke
kampioenschap 6e klasse jeugd.
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OBIS de MAGNEET heeft een geweldige indruk achter gelaten bij dit druk bezochte
gewestelijk kampioenschap 6e klasse jeugd met op zondag meer dan 80 mensen in de
biljartzaal. Iedereen heeft genoten van het spel wat de acht deelnemers hebben laten
zien. Ik heb genoten op de wijze waarop het toernooi verliep, met een geweldige
eindstrijd waarin Kenny van onze buurtvereniging Onder Ons uit Beverwijk helaas
het onderspit moest delven. Maar ook op het organisatorische vlak zoals de
wedstrijdleiding, arbiters, bar en keukenpersoneel, schrijvers en hulparbiters van de
jeugd, aangevuld door senioren op vrijwillige basis.
Een prachtige prijzentafel en een sfeervolle biljartzaal aangekleed met fleurige frisse
bloemen op iedere tafel. Een bar waar duidelijk aangegeven is wat er allemaal
gegeten en gedronken kon worden. En niet te vergeten het in grote aantal aanwezige
publiek wat door de jeugdvoorzitter werd toegesproken.
Grote klasse Jeroen. Niets anders dan lof uit de mond van jeugdconsul van het gewest
Jan Smit.
Dan rest mij nog jullie persoonlijk te bedanken voor de bewezen diensten tijdens dit
toernooi,
Willim Koelman en Arie Diemeer, Remco Bart en Nico de Groot, Annie de Ruijter
en Elly Beentjes, Jan Keus, Jos Limmen en Nico Mongelluzzi,
Ben Looijenga, Ben de Ruijter, Hanga Mokry en Sjaak Bleeker,
Anita Nijhuis, Edwin Smit, Robin Klaver, Dennis Ripke en Jeroen
Gosselink, Henk Lammers en al het publiek!

Zonder jullie inzet is het onmogelijk geweest om een gewestelijk toernooi als dit te
organiseren. We hebben bewezen dat we met z’n allen dit aan kunnen en ik ga dan
ook met alle vertrouwen het Nationale kampioenschap overgangsklasse jeugd op 3 en
4 maart 2001 tegemoet en ik hoop dat ik dan weer op jullie steun mag rekenen.

Nogmaals allemaal hartelijkdank, jeugdleider Jaap Ripke

Adverteerders,
Bedankt voor Uw ondersteuning!
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Jammer!!!
Op deze pagina zou de logo’s van een aantal nieuwe sponsors kunnen staan,

of………
jouw verhaal,

of………
bv. een verslag van onze secretaris,

of……… ????

Alvast prettige feestdagen en een sportief
2001 toegewenst,
de Redactie.


